
Met de vlinderwerkgroep naar
grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide op 22-8-2009

Zaterdag 22 augustus was de laatste excursie van 2009 met de 
vlinderwerkgroep. Na een ritje door de binnenlanden van West-Brabant 
arriveren we bij ons eerste wandeldoel van deze dag, nl. bij bezoekerscentrum 
de Vroente bij Kalmthout. In het bijna 4000ha grote grenspark De Zoom – 
Kalmthoutse Heide wordt gestreefd naar grensoverschrijdende maatregelen 
om problemen als verdroging en voedselverrijking aan te pakken en om de 
recreatie in goede banen te leiden. Dit natuurgebied is een overblijfsel van een 
ooit zeer uitgestrekt landschap van landduinen, heidevelden en veengebieden, 
waarin tal van zeldzame en bedreigde planten- en diersoorten bewaard zijn 
gebleven. 
We doen de Libellenroute, eerst een stukje door het bos, waar de lijsterbes 
pronkt met zijn oranjerode bessen, die zijn al voor het gaat winteren 
opgepeuzeld door de vogels. De eerste vlinders, bonte zandoogjes, buitelen 
om elkaar heen, ze vertonen 
territoriaal gedrag: mannetjes 
strijden om het beste zonnige plekje 
waar ze zitten te wachten tot een 
vrouwtje langskomt. Dit vlindertje 
ziet er precies zo uit als zijn biotoop: 
donker met lichte vlekjes. In het 
eerste kleine heideveldje staan 
enkele dode berken, waarop de 
berkenzwam groeit. Een smal paadje 
voert ons naar een zandverstuiving 
met daarop een prachtige vliegden. 

Even verder rechtsaf, het 
routepaaltje is tot opwarmplekje voor 
een levendbarende hagedis 
verworden. Die laat zich als een 
volleerd fotomodel uitgebreid 
fotograferen en filmen. De 
levendbarende hagedis leeft bij 
voorkeur op enigszins vochtige heide 
of heide met vennen en in 
structuurrijke weg- en spoorbermen 
en ruigten, ook komt de soort voor in 
de duinen. Het vrouwtje legt geen 

eieren, maar brengt haar jongen levend ter wereld. De vrouwtjes broeden de 
eieren als het ware uit in het 
moederlichaam. 
Nu verlaten we het bos en komen op de 
heide. De eerste libellen zijn al 
opgewarmd en beginnen te vliegen: de 
zwarte heidelibel, dit is de kleinste echte 
libel van onze streken, en de watersnuffel, 
dit is een algemene waterjuffer. Op een 



geplagd stukje vinden we zonnedauw en witte snavelbies, een vrij zeldzame 
soort van vochtige heide. Op vochtige plekken groeit ook het veenpluis en 
uiteraard de dopheide, op drogere stukken kleurt de struikheide prachtig paars 
en trekt vele bijen aan. 

We komen bij een groot ven, het 
Putse Moer, waar een groep 
natuurfotografen al vanaf het 
ochtendkrieken rondhangt om mooie 
plaatjes te schieten. De plas is 
uitgeveend door de bevolking van 
Putte, er werd gevist en er werd 
water gehaald, dit tot groot 
ongenoegen van de abdij van 
Tongerlo die het Putse Moer wilde 
ontginnen. Gelukkig gebeurde dit 
laatste niet en na veel gekibbel werd 

de grond gemeentebezit en later privébezit. Het pad kronkelt rond de 
waterplas, deze vormt het leefgebied voor amfibieën als rugstreeppad en 
heikikker en talrijke libellen, zoals heidelibellen en de houtpantserjuffer die we 
hier aantreffen.

Dan verlaten we het ven en steken het grote paarsbloeiende heidegebied over 
via een mul zandpad. Een boomblauwtje gaat zitten op de struikheide, niet 
verwonderlijk, want naast nectar voor de vlinder biedt deze heester ook 
voedsel voor de rups, het is – naast o.a. vuilboom - één van de belangrijkste 
waardplanten voor de vlinder. Een groepje canadese ganzen trekt luid roepend 
over.

De roodborsttapuit verraadt zichzelf, 
hij zit te roepen in de top van een 
boom.

Even verder zien we in een laagte een 
heleboel klokjesgentianen.
 Helaas zonder eitjes van het 
heidegentiaanblauwtje. De fotografen 
duiken er bovenop, terwijl de rest in de 
schaduw op een wel heel lange bank aan 
de voet van de brandtoren zijn 
boterhammetjes verorbert.



Peter klimt de toren in om foto’s te maken van het immense heidelandschap. 
Als de broodtrommel dan tot op de laatste kruimel leeg is, gaan we verder, 
speurend naar de heivlinder, die hier toch beslist moet zitten, het is immers 
precies zijn biotoop: heide met zandige plekjes en grassen, waarop het 

vrouwtje de eitjes afzet. Christ ziet er 
eentje, het is een erg schuwe vlinder, 
die bijna altijd met de vleugels dicht 
zit op de zandige bodem waartegen 
hij met zijn schutkleur op de 
onderzijde van de onderste vleugel 
niet opvalt. Soms zie je een stukje 
van de oranjebruine voorvleugel met 
oog er bovenuit steken. De vlinder 
vliegt van juni tot begin september in 
1generatie. Het rupsstadium duurt 
lang: van begin september tot eind 

juni, hij gaat als half volwassen rups de winter door. 
Even verder zien we een distelvlinder langs trekken, en één van de laatste 
oranje zandoogjes, de vliegtijd van dit beestje loopt nu op zijn einde. Op de 
heide graast een schaapskudde, door de week houdt een herder met zijn 
honden een oogje in het zeil en dwaalt de kudde over de heide. In het 
weekeinde worden de schapen ingerasterd. Inmiddels zijn we de heide 
overgestoken en duiken we weer het bos in, we worden begroet door enkele 
bonte zandoogjes en kleine geaderde witjes. De aardappelbovist kondigt 
samen met andere paddenstoelen de naderende herfst aan. Ineens staan we 
weer in het stuifzand, omzoomd door heidevelden en vliegdennen, een 
schitterend gezicht, maar het mulle zand doet een aanslag op onze 
beenspieren. Sommigen nemen een binnenpaadje, maar ook zij moeten er aan 
geloven als we de zandvlakte over moeten steken. Gelukkig naderen we het 
Pannenkoekenhuisje, waar we onze vermoeide ledematen kunnen laten rusten 
in afwachting van onze lunch. 

Uitgerust en volgegeten gaan we even een stukje met de auto rijden naar de 
andere kant van het grenspark, naar Kortenhoeff, op Nederlands grondgebied. 
Bij de ingang staat een stal, we moeten door enkele klaphekken. Hier graast 
een kudde Nederlandse Landgeiten. Dit geitenras heeft op het punt gestaan 
volledig te verdwijnen, omdat ze gekruist werden met rassen die meer melk of 
vlees opleverden. Vanaf 1970 is de populatie langzaam toegenomen tot 1500 
dieren. Het is een hard en sober ras, stevig gebouwd, ze hebben vrij korte 
poten. De volwassen bokken vallen op door hun monumentale horens, hun 
bokkenpruik en sik en lange beharing. De geiten hebben ook horens, maar 
kleinere. De Nederlandse Landgeiten worden ingezet bij het beheer van 
natuurterreinen waar zij o.a. berken, bramen en andere struiken moeten 
verwijderen ten behoud van het karakteristieke open landschap en 
heidevelden. Ze grazen vooral op het eerste deel van het terrein, waar het dus 
aardig open is en waar de heide weer de kans krijgt om te groeien. 



We wandelen over een hoge zandrug 
begroeit met jonge heide en grassen 
naar het Bronven. Dit open, droge 
terrein is uitstekend geschikt voor 
het hooibeestje, dat we gedurende 
de wandeling veelvuldig zien. Ook 
sprinkhanen springen voortdurend 
op. De vennen en zandruggen zijn 
ontstaan in de laatste IJstijd, toen 
enorme hoeveelheden water 
opgeslagen waren in de ijskappen, 
waardoor de zeespiegel zo’n 40meter 

lager lag dan nu. Zuidwestenwinden stormden over het kale landschap en 
joegen zandstormen in noordoostelijke richting. Hier en daar waaide het zand 
weg tot op een leemhoudende laag, die er voor zorgt dat het water 
vastgehouden wordt. Helaas is het ven door de droogte van deze zomer ver 
drooggevallen. Waar in het voorjaar de oever was, groeit nu zonnedauw en 
moerashertshooi.
 Een bruin zandoogje probeert zich 
te verstoppen tussen de biezen, 
maar we hebben haar (zij heeft 
oranje vlekken in haar voorvleugels, 
hij is helemaal bruin aan de 
bovenzijde) toch gezien! Deze 
vlinder vliegt behoorlijk lang, van 
begin juni tot eind augustus. Op 
zonnige dagen zijn in een bepaald 
gebied soms honderden vlinders te 
zien die even boven het gras 
uithuppen en vervolgens weer snel 
verdwijnen. De jonge of half volgroeide rupsen overwinteren in een graspol, bij 
mooi winterweer komen zij overdag tevoorschijn om hun buikje vol te eten. 
Volgden we eerst wandelroute MUIS, nu komen we op route UIL. De uil heeft 
de muis duidelijk opgegeten, want we vinden hier braakballen met botjes en 
haren erin. We komen bij het Wasven, waar bomen en jonge opslag gekapt 
zijn en waar – duidelijk zichtbaar - een schaapskudde gegraasd heeft. Ook hier 
loopt door de week een herder met de kudde rond om het landschap open te 
houden. De geiten grazen her en der, maar een schaapskudde kun je sturen 
en precies daar laten grazen waar dat gewenst is. Het Wasven werd vroeger 
gebruikt om de heideschapen en de wol te wassen. Zo werd het voedselarme 
water stukje bij beetje verontreinigd en verdween de typische flora van 
zwakzure venmilieus. In 1989 werd de venoever geplagd om de voedselarme 
situatie te herstellen. De rijke flora van weleer is ten dele terug gekeerd: 
beenbreek, moeraswolfklauw en zonnedauw zijn hier weer te vinden.



De kruipende ganzerik kleurt hele 
plakkaten goudgeel in het stuk wat 
nu volgt. Ook staat er veel pitrus en 
lisdodde, een teken dat het hier erg 
nat is. Een hoger gelegen deel is 
begroeid met heide, en dan volgt 
weer een laagte, waar een 
vlonderpad ons naar een bank in het 
water leidt. Een paar oeverlopers 
nemen de vleugels bij onze nadering. 
Het is hier heerlijk toeven, zonnetje, 
beetje wind, en natuurlijk een mooi 

uitzicht. Libelles scheren over het water, meest mannetjes watersnuffel en 
gewone oeverlibel, maar ook enkele tandems (mannetje en vrouwtje 
gekoppeld), op zoek naar een plekje om eitjes af te zetten. Dat moet niet 
moeilijk zijn, want er groeien hier verschillende waterplanten met drijvende 
bladeren, zoals fonteinkruid en veenwortel. De oevers zien geel van het 
moerashertshooi.
Verder gaat het weer, langs een 
schuurtje waar vroeger fruit werd 
verkocht. Het open vennenlandschap 
verruilen we voor een 
coulissenlandschap met weitjes en 
boomgroepen. We wandelen aan de 
rand van het gebied, buiten het terrein 
zien we een pas gegraven ven: het 
Akkerven, dit was vroeger een natte 
laagte in een landschap van duinen, 
bos en heide. In de 20e eeuw werd het 
beplant met populieren en werd 
gebruikt als landbouwgrond. Staatbosbeheer heeft het ven weer in ere 
hersteld, vogels als canadese gans, aalscholver, blauwe reiger, wilde eend en 
kievit hebben het al gevonden. 

We gaan weer door een klaphekje, 
in de verte zien we de kudde 
Nederlandse Landgeiten al staan, 
nog even wat plaatjes schieten en 
dan zijn we terug bij de geitenstal. 
De wandelschoenen gaan uit, we 
rijden naar Huijbergen, waar we op 
het terras van een friettent heerlijk 
frietjes uit het vuistje eten, wat kan 
dat lekker zijn na zo’n heerlijke, 
maar vermoeiende dag! Nog een 
ijsje na, en dan gaan we weer naar 

Dongen. Tot een volgende gelegenheid!
Fia Grootzwagers


